
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei TEHNICI DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Iuliana Costea 

2.3 Titularul(-ii) activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Iuliana Costea 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Obt. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat  - 

Examinări  1 

Alte activităţi…………………………………… - 

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore pe semestru 28 

3.9 Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • nu este cazul 

4.2 de competenţe • nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • nu este cazul 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • nu este cazul 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei creativităţii  

• Descrierea fenomenelor psihologice utilizând adecvat conceptele și teoriile din domeniul psihologiei 

creativităţii 

• Elaborarea de interpretări psihologice a comportamentelor şi ale proceselor mentale la diferite niveluri: 

individual şi de grup 

Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice 

• Interpretarea situaţiilor concrete de asistenţă psihologică (la nivelul individului/grupului/organizaţiei) 

Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei 

• Identificarea feedback-ului oferit de subiectul/grupul ţintă şi determinarea măsurii în care comunicarea 

cu aceştia a fost eficientă 
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• Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la 

dinamica contextului social 

• Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei; 

• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei este identificarea şi exersarea potentialului creativ în orice viitoare 

profesie, cu contribuţie la dezvoltarea personală şi implicit profesioanală, precum şi de a deprinde 

anumite tehnici de lucru în grup în vederea exersării acestora. 

7.2 Obiectivele specifice  Să definească o serie de concepte specifice domeniului; 

 Să îşi identifice propriul potenţial creativ; 

 Să îşi exerseze flexibilitatea, fluiditatea si originalitatea. 

 Să îşi dezvolte capacitatea de rezolvare de probleme; 

 Să exploreze tehnici ca auto şi intercunoaştere; 

 Să îşi antreneze abilitatile de lucru in grup; 

 Să-şi identifice şi să îmbogăţească anumite calităţi personale. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

C1. Prezentarea conţinutului cursului de Tehnici de 

stimulare a creativitatii şi a principalelor teme abordate 

 

Prelegere, 

demonstrație, studii 
de caz, exercițiu 

De citit:  

Munteanu A. (1994), Incursiuni în creatologie, Timişoara, 
Editura Augusta; 

Munteanu A. (2001), Experienţa Atlantis. Din jurnalul unui 

grup creativ, Timişoara, Editura Augusta 
C2. Ce este creativitatea si de ce este necesara? Prelegere, 

demonstrație, studii 

de caz 

De citit:  

Munteanu A. (1994), Incursiuni în creatologie, Timişoara, 

Editura Augusta; 

C3. Modelele procesului creativ Prelegere, 
demonstrație, studii 

de caz, exercițiu 

De citit:  
Stanton, N. (1995). Comunicarea. Bucureşti: Editura 

Societatea Ştiinţă şi Tehnică SA. 

C4 - C5. Teorii ale creativităţii  Prelegere, 
demonstrație, studii 

de caz, exercițiu 

De citit: 
Roco M. (2001), Creativitate şi inteligenţă emoţională, Iaşi, 

Editura Polirom. 

C6. Dinamica factorială a creativităţii Prelegere, 

conversație, 
demonstraţie 

De citit: 

Munteanu A. (1994), Incursiuni în creatologie, Timişoara, 
Editura Augusta; 

Munteanu A. (2001), Experienţa Atlantis. Din jurnalul unui 

grup creativ, Timişoara, Editura Augusta. 

C7. Educarea creativitatii si blocajele acesteia Prelegere, 

conversație, 

demonstraţie 

De citit: 

Caluschi M. (2001), 

Grupul creativ de formare, Iaşi, Editura Cantes; 
De Bono E. (2009), Cursul de gândire, Bucureşti, Editura 

Curtea Veche; 

De Bono E. (2006), Şase pălării gânditoare, Bucureşti, 
Editura Curtea Veche. 

Bibliografie selectivă (principală) 
Munteanu A. (1994), Incursiuni în creatologie, Timişoara, Editura Augusta 

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

S1. Metode de stimularea a potenţialului creativ. 

Asimilarea lor prin utilizare practică de către studenţi 

- Brainstorming 

Aplicaţii, studiu 

de caz 

Dinamica de grup 

S2. Metode de stimularea a potenţialului creativ. 

Asimilarea lor prin utilizare practică de către studenţi 

– Metoda florii de lotus 

Aplicaţii Dinamica de grup 

S3. Metode de stimularea a potenţialului creativ. 

Asimilarea lor prin utilizare practică de către studenţi 

– Discutia Panel 

Exercițiu, 

aplicaţii 

Dinamica de grup 

S4. Metode de stimularea a potenţialului creativ. 

Asimilarea lor prin utilizare practică de către studenţi: 

6-3-5, Philips 6-6, 

Exercițiu, 

aplicaţii 

Dinamica de grup 

S5. Metode de stimularea a potenţialului creativ. 

Asimilarea lor prin utilizare practică de către studenţi: 

Frisco 

Exercițiu, 

aplicaţii 

Dinamica de grup 



S6. Metode de stimularea a potenţialului creativ. 

Asimilarea lor prin utilizare practică de către studenţi: 

Sinectica 

Exercițiu, 

aplicaţii 

Dinamica de grup 

S7. Celebrarea activarii potentialului creativ personal 

– Evaluare şi feed-back 

Exercițiu, 

aplicaţii 

Realizări versus aşteptări. 

Propuneri pentru îmbunătăţiri. 

Bibliografie selectivă (principală) 

• Munteanu A. (1994): Incursiuni în creatologie, Timişoara, Editura Augusta; 

• Munteanu A. (2001):Experienţa Atlantis. Din jurnalul unui grup creativ, Timişoara, Editura Augusta; 

Bibliografie suplimentară 

• De Bono E. (2009): Cursul de gândire, Bucureşti, Editura Curtea Veche; 

• De Bono E. (2006):Şase pălării gânditoare, Bucureşti, Editura Curtea Veche; 

• Roco M. (2001):Creativitate şi inteligenţă emoţională, Iaşi, Editura Polirom. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Abilităţile de rezolvare de probleme, capacitatea de identificare şi de dezvoltarea potentialului creativ şi cunoaşterea unor tehnici de 

acticare a propriului personal si de dinamică de grup sunt cruciale pentru exercitarea oricarei profesiei cât şi pentru dobândirea unui loc de 

muncă, indiferent de domeniul ales pentru a activa. Astfel de tehnici îşi arată utilitatea deoarece însoţesc cunoştinţele teoretice 

profesionale, punându-le în valoare sau chiar mascând unele carenţe de la acest nivel. 

 

10.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota 

finală 

9.1 Curs Completarea grilei cu 

aspecte teoretice  

Maxim 50 de puncte sunt obţinute în urma completării 

„grilei cu întrebări la alegere” – care evidenţiază gradul 

în care studentul şi-a însuşit aspectele teoretice cu care s-

a operat pe parcursul semestrului; 

Se poate obţine 1 punct bonus pentru realizarea unui 

moment cultural (activitate individuală), de 15 minute, în 

care să fie abordat un subiect de interes pentru studenţi, 

din domeniul culturii (literatură, film, muzică, artă etc) 

Se pot obţine 2 puncte bonus pentru realizarea unei 

activităţi de grup (surpriza creativă), în cadrul căreia se 

pun în practică o serie de cunoştinţe însuşite pe parcursul 

semestrului. 

Punctele bonus se adaugă notei finale, numai în cazul 

promovării testului grilă. 

50%  

9.2 Seminar / 

laborator 

Participarea activă la 

sarcinile efectuate în 

clasă și în afara ei 

Cele maxim 50 de puncte sunt obţinute în susţinerii unei 

prezentari in cadrul seminarului, în care se pune în 

practică una din metodele de stimulare a creativităţii 

studiate. 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Nota finală se calculează prin însumarea punctelor obținute și transformarea acestora în note, după cum urmează:  

50 de puncte maxim la grilă; 

50 de puncte maxim la prezentarea din cadrul seminarului. 

Sesiunile de mărire de notă, precum și cele de restanță, se bazează pe langă promovarea examenului grilă şi elaborarea unui portofoliu de 

prezentare a unei tehnici creative din cele abordate la seminar, şi pe realizarea unui referat pe una din temele abordate la curs. Ideile 

prezentate trebuie susţinute cu argumente ştiinţifice, din minim 3 articole peer-review, din bazele de date recomandate pe parcursul 

semestrului.  

 

Data completării, 

 

 Semnătura titularului disciplinei 

Lect.univ.dr. Iuliana Costea 

 

Data avizării în departament, 

 

Semnătura Directorului de Departament, 

 

 


